
Przedmiotowe zasady oceniania – język angielski 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania są uszczegółowieniem Wewnątrzszkolnego Oceniania 

(rozdział VII Statutu Szkoły). 

2.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Szczegóły 

dotyczące wglądu do prac pisemnych określa Statut Szkoły. 

3. Ocenianie ucznia:                                                                                                            

a. Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję i może być pytany z 3 ostatnich tematów. 

b. Uczeń ma możliwość zgłoszenia 2 razy „bz” i 2 razy „np.”  w każdym półroczu.  Zgłoszenia 

można dokonać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem lekcji i nie dotyczy to zajęć, na których 

ma być przeprowadzony test wiadomości, zapowiedziany z wyprzedzeniem. 

c. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują 3 ostatnie tematy. 

d. W przypadku korzystania ze ściągi lub innych niedozwolonych pomocy podczas kartkówek, 

sprawdzianów lub testów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej 

oceny. 

e.    Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź ustną, kartkówki, sprawdziany, wypracowania, 

prezentacje, pracę na lekcji, projekty, zadania domowe, konkursy przedmiotowe, olimpiady. 

f.    Ocena aktywności: 6 plusów= celujący, 5 plusów = bardzo dobry. 5 minusów skutkuje 

uzyskaniem oceny niedostatecznej.      

4.    Terminy sprawdzianów i sposoby oraz zasady ich zaliczania: 

Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe. 

W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń jest zobowiązany zaliczyć go 

ustnie lub pisemnie (nie później niż 2 tyg. od powrotu do szkoły).  O formie i terminie sprawdzianu 

decyduje nauczyciel. Niezaliczone formy sprawdzania wiedzy i umiejętności skutkują wpisem „0” i 

mają negatywny wpływ na ocenę końcową.   

5.   Sposoby i zasady uzupełniania braków:  

W przypadku nieobecności na lekcjach przy wykorzystanym „np” uczeń ma obowiązek nadrobić braki 

w wiadomościach i umiejętnościach już na następną lekcję. 

W przypadku ciągłej nieobecności przez minimum 2 tygodnie, przy wykorzystanym limicie „np.”, 

uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć. Braki w wiadomościach i umiejętnościach należy 

uzupełnić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. O zasadności tej możliwości decyduje 

nauczyciel.  

6.  Poprawianie ocen: 

Uczeń ma prawo do poprawy trzech ocen z bieżącego oceniania w każdym półroczu, w terminie i 

formie ustalonej przez nauczyciela.       

      7.    Uczeń przebywając w pracowni stosuje się do obowiązującego w niej regulaminu, z którym 

jest zapoznany przez nauczyciela na pierwszych spotkaniach przedmiotowych. 

 

 


